
ودليل ذلك حديث معاوية بن احلكم  تبطل صالتهأن الكالم ال بأس به؟ الصحيح أنه ال  حيسبجاهل  ملو تكل

حينما دخل مع النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي بالناس فعطس رجل وقال: الحمد ( رضي اهللا عنه 

أمياه؛ نعم؟ رضي اهللا  ىهللا؛ فقال له معاوية: يرحمك اهللا؛ فرماه الناس بأبصارهم ينظرونه إليه فقال: واثكل

دعاه قال عنه؛ فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت؛ ولما سلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

هرني وال نهرني كمعاوية بن الحكم رضي اهللا عنه: فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه واهللا ما  

) أو   تحميد وقراءة القرآنالكبير و التوإنما قال: هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إنما هي 

ان ذلك مبطال ألمره باإلعادة كما أمر الذي ال كان كما قال عليه الصالة والسالم؛ ومل يأمره باإلعادة؛ ولو ك

  و تكلم ناسيا فإنه ال تبطل صالتهوكذلك ل يطمئن يف صالته أمره أن يعيدها .

  : التبطل صالتهالطالب

لو تكلم موسوسا؛ يف بعض الناس موسوس، أتاه الشيطان يوسوسه ومع الوسوسة بدأ يتكلم؛ ما تقولون؟  :الشيخ

  مغلوب:الطالب

مغلوب على أمره؛ ألن بعض الناس ـ والعياذ باهللا ـ خيليه الشيطان ينطق وهو ما عرف السيما فيما يتعلق  :الشيخ

ا عليها، ما أراد لكن أجرى الشيطان غصبدائما جييء الناس يستفتون يقول إنه طلق زوجته  يف مسألة الطالق

كان من عامل ذاكر غري مغلوب عليه؛ فأما إذا  إذا  إال على لسانه هذا الكالم؛ فاملهم أن الكالم ال يبطل الصالة 

كان عن جهل أو نسيان أو غلبة فإنه ال يبطل؛ ألن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون: إن فعل احملظور مع 

دة تنفعك هنا ويف العذر ال أثر له ال يرتتب عليه شيء كل احملظورات مع العذر ال يرتتب عليه شيء؛ وهذه القاع

اإلحرام حىت اجلماع؛ لو جامع اإلنسان قبل التحلل أو ناسيا أو جاهال فإن حجه صحيح  تاغريه حىت حمظور 

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو  وليس عليه شيء؛ ألن هذه قاعدة يعين مؤسسة على أصل وهو قوله تعاىل: ((

وما  يف الصيد:(()) وقوله  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) وقوله: (( أخطأنا

   فيها فإنه ال أثر هلا وال حكم هلا. نسيان وخطأاإلنسان عن  ها)) فكل احملظورات إذا فعلقتله منكم متعمدا 

هذه يف وجوب القيام جيب أن يستثىن من ذلك النافلة لداللة السنة ....فوائد اآلية الثانية وجوب االخالص ....

)) عامة؛ وإن جعلناها خاصة بالفرائض  الصلوات ؛ هذا إذا جعلنا ((النافلة على جوازها من قاعد، يستثىن منها 

فال استثناء؛ نعم يستثىن منها النافلة لداللة السنة على جوازها للقاعد إال أن يكون املراد بالصلوات الفرائض فال 

   استثناء.



))؛ وأن هذا الدين  فتم فرجاال أو ركبانافإن خ ويؤخذ من اآلية الثانية الكرمية: سعة رمحة اهللا عزوجل؛ لقوله: ((

  تيسري على العباد .من اليسر ألن هذا 

)) ألن الراجل سوف يتحرك حبركة كثرية  فرجاال ركة الكثرية للضرورة؛ لقوله: ((احلويستفاد منها أيضا: جواز  

  املشي .

)) أما يف حال األمن فال جتوز  ركباناأو  ويستفاد منها: جواز الصالة على الراحلة يف حال اخلوف؛ لقوله: (( 

الصالة على الراحلة إال النافلة؛ إال إذا متكن من إتيان بالصالة على وجه التمام فإنه جيوز؛ وهلذا جوزنا الصالة يف 

السفينة ويف القطار وما أشبه ذلك؛ ألن سيأيت به على وجه التمام؛ أما على الراحلة األخرى من بعري وسيارة فإنه 

  يتأت منه أن يصليها على الكمال نيصلي عليها الفريضة ألنه لوز وكذلك يف الطيارة فإنه ال جيوز أن ال جي

  ما يتمكن؟: الطالب

أما إذا خفت  ؛ إذا متكن تقوم وتركع وتسجد فذاك؛ لكن ما تفعل؛تماميتمكن من أن يأيت ا على ال ما :الشيخ

ن خروج الوقت يصلي على أي حال ولو مضطجعا يف من ؛ إذا خاف اإلنسا حال أي فوت الوقت تصلي علي

   أي مكان .

؛ جيب عليه أن يقوم ذربالطاعة على التمام مىت زال العويستفاد من اآلية الكرمية: أنه جيب على املرء القيام   

لم  فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما ؛ لقوله تعاىل: ((ذرالعبادة على التمام مىت زال العبالطاعة أو ب

   )) . تكونوا تعلمون

  )) والكالم هنا يف الصالة. فاذكروا اهللا ومن فوائدها أيضا: أن الصالة من الذكر؛ لقوله تعاىل: ((

  )). كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن فوائدها أيضا: بيان منة اهللا علينا يف العلم؛ لقوله: (( 

))  ما لم تكونوا تعلمون فيه اجلهل؛ حيث قال: ((ومن الفوائد أيضا: بيان نقص اإلنسان لكون األصل 

  فاألصل يف اإلنسان اجلهل حىت يعلمه اهللا عزوجل .

      بعمله وعلمه؛ لقوله:  لقمستدرية الذي يقولون إن اإلنسان ويستفاد من اآلية الكرمية أيضا: الرد على الق 

))  فاذكروا (( )) و حافظوا (( إلنسان؛ لقوله: )) والرد على اجلربية أيضا لتوجيه األوامر إىل ا كما علمكم ((

 وما أشبهها؛ ألننا لو قلنا بأن العبد جمبور صار توجيه اخلطاب إليه من تكليف ما ال يطاق وال ميكن تطبيقه .

   وهل يستفاد منها وجوب صالة اجلماعة؟

  .....:الطالب



إن قلنا يستفاد وجوب صالة اجلماعة وأن اخلطاب موجه للجميع صار معناه إن اخلائف واحد ال  : الالشيخ

   . الفرقيصلي راجال وراكبا؛ ولكن هذه كسائر اخلطابات توجه إىل العموم وإن كانت تتناول 

   ؟ . . .هل يستفاد منها إسقاط استقبال القبلة  شيخ؟ :الطالب

   من هذا مع أنه ما تعرض اهللا تعاىل يف اآليات كلها  القبلة؛ ورمبا يستفادقط استقبال أي نعم يس :الشيخ

  إطالقا 

 )) أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوفون منكم ويذرون مث قال اهللا تعاىل: (( 

شاء اهللا توجيهما يف اإلعراب؛ ))؛ ويأيت إن  وصيةٌ  )) و(( وصيةً  )) فيها قراءتان: (( وصية قوله: (( :القراءات

هذا )) من  وصية )) أو (( وصية ؛ وقوله: ((أ)) مبتد الذين يتوفون )) اإلعراب (( الذين يتوفون وقوله: ((

تقدير: يوصون وصية؛ أو يوصيهم وصية؛ على ال فعلية مجلة أفإن كانت يف النصب فإن خرب مبتد أيؤخذ خرب مبتد

أو منهم؛ فإن كانت من اهللا فالتقدير: نوصيهم وصية؛ وإن كانت منهم   خالف يف ذلك هل الوصية من اهللا

)) فإن اخلرب تقديره: عليهم وصية ألزواجهم؛ أفهمتم  وصية فالتقدير: يوصون وصية؛ وأما على قراءة الرفع ((

أو يوصون  اآلن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمري يف اجلملة احملذوفة سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا نوصيهم وصية

  ذوف.احملضمري الوصية هو 

)) هذه مصدر لفعل حمذوف، مصدر لفعل حمذوف التقدير:  متاعا )) (( متاعا إلى الحول وقوله: ((  

)) هذه إما صفة ملصدر حمذوف يعين متاعا غري  غير إخراج((   وقوله: ميتعون؛ ميتعون متاعا إىل احلول .

))  فال جناح عليهن وقوله: (( أو أا حال من الفاعل يف الفعل احملذوف.إخراج يعين متعة غري خمرجني فيها؛ 

يقول  )) متعلق بفاعل نا؛ إىل آخره والباقي واضح. بالمعروف (( وقوله:  هذه ال النافية للجنس وامسها وخربها.

؛ نوم ووفاة موت )) أي يقبضون؛ واملراد قبض املوت؛ ألن الوفاة وفاتان: وفاة والذين يتوفون اهللا عزوجل: ((

)) فهذا وفاة  بالنهار ثم يبعثكم فيه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم فمن وفاة النوم قوله تعاىل: ((

))  الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك النوم قطعا؛ ومن وفاة املوت قوله تعاىل: ((

)) يعين ويتوىف  األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اهللا يتوفى وفاة اجلامعة هلما قوله تعاىل: ((الومن 

)) ؟  وإذ قال اهللا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومن أي األقسام قوله تعاىل: (( اليت مل متت يف منامها؛

  وفاة النوم: الطالب

 على القول الصحيح؛ وإن كان بعضهم ذكر أنه وفاة موت؛ لكن الصواب أا وفاة نوم . : وفاة النومالشيخ

  )) أي يقبضون أيش ؟ وفاة املوت وإال وفاة النوم؟ والذين يتوفون منكم (( وقوله:



  املوت: الطالب 

يف القرآن على ثالثة وجوه: مضافة إىل اهللا؛ ومضافة إىل ملك املوت؛ ومضافة  طيب ومن الذي يتوىف ؟ جاءت   

  إىل رسل اهللا؛ فمن ورودها مضافة إىل اهللا عبد اهللا سليم ؟ 

  ))  الذي يتوفاكم بالليل هو قوله تعاىل: ((: الطالب

  أي وفاة النوم: الشيخ

  )) اهللا يتوفى األنفس حين موتها ((: الطالب

  ؛ طيب ومن ورودها مضافة إىل ملك املوت ؟))اهللا يتوفى األنفس حين موتها (( : الشيخ

  )) وكل بكم  هو الذي يتوفاكم ملك الموت الذي قوله تعاىل: (( :الطالب

  الئكة؟املومن ورودها مضافة إىل الرسل : الشيخ

  )) حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون (( :الطالب

  ؛ فهل فيها تناقض؟ ))حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم ال يفرطون (( : الشيخ

؛ فإضافتها هليه وسلم؛ ولكنها حتمل على وجو اجلواب: ال؛ ألنه ال تناقض يف كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا ع

إىل اهللا ألا وقعت بأمره؛ فهو الذي يأمر ا سبحانه وتعاىل؛ وإذا كان األمر يتوقف على أمر، وإذا كان الشيء 

يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه؛ وهلذا نقول: بىن فالن قصره، أي أمر ببنائه؛ وقال: بىن عمرو بن العاص 

ها إىل ملك املوت؛ فألنه هو الذي يقبض الروح؛ وأما إضافتها إىل مدينة الفسطاط أي أمر ببنائها؛ وأما إضافت

الروح حىت خترج وتبلغ احللقوم مث  جلونيعااملالئكة الذين باملالئكة فألم أعوان ملك املوت؛ فإما أن يكون املراد 

د االحتضار مالئكة يقبضها ملك املوت؛ أو أن املراد م املالئكة الذين يقبضوا من ملك املوت؛ ألا تنزل عن

إىل امليت مالئكة رمحة ومالئكة عذاب مث يقبض ملك املوت الروح ويؤتيها هؤالء املالئكة الذين نزلوا؛ إذا اآلية 

  .)) فتعم كل هذه الوجوه يتوفون هنا مبنية للمجهول ((

نزل ياعبد اهللا رآن )) اخلطاب لعمومه، االمة؛ وليس خاصا للصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألن الق منكم وقوله: ((  

  مة؛ فاخلطاب املوجود فيه عام لكل األمة.اللجميع إىل يوم القي

))  أزواجا )) يرتكون؛ وقوله: (( يذرون )) ومعىن (( يتوفون)) معطوف على قوله: ((  ويذرون أزواجا وقوله: ((

زوجا ألنه  فيقال للش يعين أزواجا هلم وهو مجع زوج والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه خمتلطا معه؛ وكذلك

   جيعل الواحد اثنني.



)) اختلف فيها العلماء هل املعىن وصية منهم ألزواجهم؟ أو وصية من اهللا هلم  وصية ألزواجهم وقوله: ((

يوصون ألزواجهم؟ وبينهما فرق؛ فإذا قلنا وصية ألزواجهم أي أم هم يوصون ألزواجهم صار املعىن أنه يلزمهم 

إذا قلنا التقدير: عليهم وصية، يكون عليهم وصية ألزواجهم، نعم يوصون وصية خربية مجلة أن يوصوا ألزواجهم 

خربية مبعىن أمر؛ وإذا قلنا وصية من اهللا لألزواج فاملعىن أن اهللا أوصاهم بذلك، واهللا تعاىل يوصي كما قال اهللا 

لألزواج  وقوله )) نعم . أوالدكميوصيكم اهللا في  )) ،(( وصية من اهللا تبارك وتعاىل يف آيات الفرائض ((

بالنفقة والكسوة؛ وأما السكىن تعون إىل احلول )) يعين أم يوصون بأن مي متاعا إلى الحول : ((..الزوجات

)) من  غير إخراج ))من أين؟ امليت قد مات ولكن (( غير إخراج ))؛ وقوله: (( غير إخراج فأفاده قوله: ((

)) أي إىل  متاعا إلى الحول ومنه البيت الذي تسكنه املرأة، الزوجة؛ وقوله: (( بعده؛املال الورثة الذي يرثون 

السنة من موته إىل أن يأيت عليها احلول؛ واملراد بالسنة هنا السنة اهلاللية؛ ألا هي املواقيت الشرعية كما قال اهللا 

 ؛خترجوهنال  تمنأ يعين))  نفإن خرج ((  .))يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج  (( تعاىل:

فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من لكن هل يلزمهن البقاء يف هذا؟ ال؛ وهلذا قال: (( 

إن خرجن قبل احلول فال إمث عليكم؛ ألن اخليار هلم؛ ولكن البد أن يكون ما تفعله هؤالء النساء  )) معروف

باملعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة؛ فلو خرجت من البيت على وجه منكر كما لو خرجت متربجة متطيبة 

  وإال ال؟ نعم ألن اهللا قيدها باملعروف. جناحتتعرض للفنت فهل علينا 

أنه عزيز يف  :ومعناه ؛ذو عزة؛ والعزيز من أمساء اهللا سبحانه وتعاىلأي ))  عزيز )) (( اهللا عزيز حكيمو  ((  

ملكه عزيز يف قدره عزيز يف امتناعه ؛ عزيز يف ملكه غالب ال يغلب؛ عزيز يف قدره يعين عظيم القدر؛ وعظيم يف 

يقولون لئن رجعنا إلى  المدينة ليخرجن  قوله تعاىل: ((اله السوء؛ وأما األول فإن منه ينن أامتناعه أي ميتنع عن 

)) ؛  ولرسوله وهللا العزة )) يعين األعز يف ماذا؟ يف الغلبة، يف الغلبة والقهر؛ قال اهللا تعاىل: (( األذل األعز منها

ي؛ قدر يف نفس أنت عزيز علي؛ يعين غال علي وذو :كهو عزة القدر فمثل أن تقول لصاحبوأما الثاين الذي 

وأما الثالث وهو االمتناع فإن منه قوهلم: هذه أرض عزاز، عزاز يعين شديدة قوية؛ وعندنا يف اللغة العامية يقول 

هذه األرض عزا، عزا باأللف أي قوية؛ فاهللا سبحانه وتعاىل ممتنع أن يناله السوء؛ هذا هو معىن العزة كما أشار 

أما احلكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ طيب و  ." فالعز حينئذ ثالث معان "إليها ابن القيم رمحه اهللا يف النونية وقال:

، حكم واحلكمة؛ فعلى أنه مأخوذ من احلكم يكون حكيم مبعىن حاكم؛ وعلى أنه مأخوذ من من احلكم واحلكمة

نعم؟ ؛ أما حكيم مبعىن حاكم فهي كثرية يف اللغة العربية وال حتتاج إىل شواهد  احلكمة يكون حكيم مبعىن حمكم

  :يال تأيت مبعىن حمكم كما يف قول الشاعر:فعألا معروفة؛ وأما حكيم مبعىن حمكم فإن 



  " درقني وأصحابي هجو ؤ السميع       ي يم الريحانة الداعأ "                     

إذا فاحلكيم مبعىن احملكم الذي أحكم كل شيء، أحكم كل شيء حكم به أي أتقنه  فالسميع هنا مبعىن مسمع؛

ووضعه حبيث ال يكون فيه نقص وال خلل؛ وهلذا قيل: إن احلكمة هي وضع الشيء يف مواضعه مع اإلتقان 

جل كوين )) مبعىن حاكم ومبعىن حمكم؛ واحلكم، حكم اهللا عزو  إن اهللا عليم حكيم واإلجادة ؛ حنن قلنا اآلن ((

)) هذا  أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون وشرعي؛ فمن الشرعي قوله تعاىل: ((

ذلكم حكم اهللا  أيش؟ هذا شرعي؛ وكذلك قوله تعاىل يف سورة املمتحنة ملا ذكر ما جيب حنو املهاجرات قال: ((

فلن أبرح األرض حتى  د إخوة يوسف: (()) هذا حكم الشرعي؛ ومن احلكم الكوين قول أح يحكم بينكم

)) يعين حكم شرعي وإال قدري؟ حكم قدري؛ ألن احلكم  يأذن لي أبي أو يحكم اهللا لي وهو خير الحاكمين

       طيب وقوله: يا حممد نورالشرعي هو غري ممنوع شرعا حمكوم له بأن يربح األرض؛ لكنه يريد حكما كونيا؛

)) ما املراد به؟ يشملهما، يشملهما مجيعا فهو أحكم احلاكمني كونا، وأحكم  أليس اهللا بأحكم الحاكمين ((

كم الكوين والشرعي؛ احلاحلاكمني شرعا؛ طيب مث نعود فنقول: إن احلكمة تتعلق بكل من النوعني، أي من 

وهلا غاية؛  نية يف احلكمة إن احلكمة هلا صورفحكمة اهللا تعاىل مالزمة حلكم الكوين والشرعي؛ مث نقول مرة ثا

وجه املعني؛ والغاية أن يكون الغاية منه غاية محيدة حيمد عليها هذا الشيء على هذا اليكون فالصورة معناها أن 

ء واحلكم عليها وعلى كمني؛ فخلق األشيااحلاحلاكم؛ وهذا ثابت هللا عزوجل يف حكمني وإال ال؟ ثابت يف 

  ق أيضا موافقة للحكمة؛ هذا هو تفسري آية الكرمية وإعرااموافق للحكمة مث الغاية من هذا اخلل أفعاهلا كله

    وقراءاا

من فوائد اآلية الكرمية: أن الزوجة تبقى زوجيتها حىت بعد املوت؟ نعم؛ انتبه،  أما فوائدها:فيستفاد منها عدة أمور:

  كان؟ا  م)) أال يقول القائل: إن املراد باعتبار  أزواجامن أين تؤخذ ؟ من قوله تعاىل: (( 

  إنه خالف األصل :الطالب

  خالف األصل؟ طيب إذا قلت: تبقى زوجة يرد علينا إشكال أا ال حتل ألحد بعده؟  :الشيخ

  مقيدة: الطالب

أيش؟ أو بانتهاء العدة؟ نعم طيب؛ ويدل لذلك أن املرأة إذا مات زوجها جاز أن تغسله لو  بمقيدة  :الشيخ

   منقطعة ما جاز هلا أن تغسل هلا زوجها .كانت أحكام الزوجية 

بوصية من اهللا لزوجته بعد موته أن تبقى يف بيته سنة كاملة وينفق عليها  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الزوج يوصي 

يوصي  لتشمل املعنيني ـ قراءتني ـ أنا قلت هكذا لتشمل الوصية من اهللابمن تركته؛ نعم؟ أن الزوج يوصي لزوجته 



من اهللا، يوصي لزوجته لوصية من اهللا أن تبقى يف بيته ملدة سنة كاملة وينفق عليها من تركته؛ هذا ما تفيده وصية ب

اآلية؛ فهل هذا احلكم منسوخ؟ ألن لدينا اآلن حكمني؛ احلكم األول أا تأخذ شيئا من ماله إىل مدة سنة ؛ 

  ا ترتبص مبقتضى وصيته ملدة سنةواحلكم الثاين: أ

لعلماء يف هذه اآلية؛ فمنهم من قال: إا منسوخة يف األمرين؛ ومنهم من قال: إا منسوخة يف وصية اختلف ا 

املال؛ ومنهم من قال: إا غري منسوخة فيهما؛ فهذه ثالثة أقوال: منسوخة يف األمرين؛ غري منسوخة فيهما؛ 

مدة سنة فقد نسخ  بيتاللوا: أما البقاء يف منسوخة يف املال دون غريه؛ نشوف؛ الذين قالوا إا منسوخة فيهما قا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا  بقوله تعاىل فيما سبق: ((

)) وهذا قول مجهور املفسرين وعليه يدل  بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف

حديث الذي يف البخاري حني سئل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ملاذا أبقيت هذه اآلية وهي منسوخة؟ وملاذا 

عثمان  الناسخة ملراعاة الرتتيب؛ فأجاب وضعتها بعد اآلية الناسخة؟ وكان األوىل أن تكون املنسوخة قبل اآلية

 يغري شيئا كان سبقه من قبل؛ يعين ألن الرتتيب بني اآليات توقيفي ما ميكن نغريه؛ فاآليات رضي اهللا عنه بأنه ال

هذه باقية تويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهي تتلى يف القرآن ومبا كانت وال ميكن أن نغري؛ وعلى هذا فتكون 

للمال فقالوا إا منسوخة بآيات املواريث؛ هذه اآلية منسوخة باآلية السابقة بالنسبة أليش؟ للعدة؛ وأما بالنسبة 

إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه  )) وقال النيب عليه الصالة والسالم: ( ولهن الثمن (())  ولهن الربع(( لقوله: 

) انتبه؛ فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمني مجيعا؛ وقال بعض أهل العلم إنه ال نسخ،  فال وصية لوارث

وضعني؛ أما األول العدة فإن هذه اآلية ال حتمل العدة؛ ألن العدة جيب أن تبقى املرأة يف بيت ملاإنه ال نسخ يف 

زوجها؛ ولكن اآلية هذه تعين أن اإلنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى يف بيته ملدة سنة جربا خلاطرها وحىت 

جلاهلية تبقى املرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ال جيتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت ملدة سنة؛ وكانوا يف ا

كوخ صغري يف وسط البيت وتبقى ال تتطهر   وال خترج من بيتها وليست يف بيتها أيضا وإمنا تكون يف حفش صغري

وال تأخذ فضالا شعورها وأظافرها وأوساخها وننت حيضها كل ذلك يبقى ملدة سنة؛ وإذا انتهت السنة وخرجت 

بشيء من احليوان، طري عصفور أي شيء من احليوان وقالوا متحشي  به، متحشي به؛ يقول يف جاءوا هلا 

  ) ويش السبب؟ فقل ما تمحشت بشيء إال مات احلديث: (

  الرائحة الكريهة: الطالب

كانت قد   وترمي ا؛وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( البعري ؛ مث خترج وتأخذ بعرة: الرائحة الكريهة الشيخ

هي  ) إشارة إىل أي شيء؟ إىل أن مجيع هذه األشياء اليت جرت علي  ن ترمي بالبعرة على رأس الحولكإحدا 



لكن هذا جيب أن نعلق عليها؛ وهذا ليس عاما يف مجيع األحكام نعم؟؛  ... أهون علي من رمي هذه البعرة .

  طع الصلة بتمام العدة .قوتنقطع أيضا وتن

  أخذمت؟الفائدة الثانية  

  نعم أن الزوجة يوصي بوصية من اهللا لزوجته بعد موته أن تبقى يف بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته :الطالب

  نعم بعده؟ :الشيخ

وحنن قلنا يوصي بوصية من اهللا قلت هذا ألجل أن تشمل املعنيني؛ هذا ما تريده اآلية؛ فهل هذا احلكم  :الطالب

ا تأخذ شيئا من ماله إىل مدة سنة؛ واحلكم الثاين أا ترتبص مبقتضى وصيته؛ منسوخ؛ حكمني: حكم األول: أ

ونعلق على بقيتها؛ اآلن فهمنا أن من أهل العلم من يقول إن  ....هل هذا احلكم منسوخ باحلكمني؟: الشيخ

؛ أما  ها مدة حول؛ وال بالنسبة إلبقائ وضعني ال بالنسبة للوصية بأن تبقى يف البيتاملاآلية ليست منسوخة يف 

؛ فإذا أوصى الزوج زوجته أن تبقى يف بيته التسامح فيهببالنسبة لبقائها يف البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة 

ها هي ملدة حول كامل فليس هذا على سبيل ؤ مال يقتطع من ماله هلا؛ وأما بقامن ....فهذا أمر يسري وليس 

ألن آية العدة تدل على أنه جيب على املرأة أن تبقى يف بيت زوجها ملدة الوجوب حىت نقول إنه نسخ بآية العدة؛ 

العدة؛ إن كانت حامال حىت تضع وإن كانت غري حامل فأربعة أشهر وعشرا؛ أما هذه اآلية فإن اهللا تعاىل قال: 

))؛ وال ميكن أن ينسخ شيء مستحب بشيء واجب؛ ألنه ال تعارض؛ وقد  فإن خرجن فال جناح عليكم ((

لمنا مما سبق أن من شرط النسخ أن ال ميكن اجلمع؛ فإذا أمكن اجلمع فال نسخ؛ وعندي أن القول بالنسخ يف ع

عدة فال نسخ إلمكان اجلمع، ومىت أمكن للمسألة الوصية باملال وهو السكىن واملتاع قول قوي؛ وأما بالنسبة 

  اجلمع فإنه ال نسخ .

و رمحة واسعة حىت أوصى للزوج بأن يوصي لزوجته مع أن الزوج قد يستفاد من اآلية الكرمية: أن اهللا عزوجل ذ

واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل جعل اهللا فيه رمحة لزوجته كما قال اهللا تعاىل: (( 

  )) وكانت رمحة اهللا عزوجل أعظم من رمحة الزوج بزوجته . بينكم مودة ورحمة

ملرأة حيل هلا إذا أوصى زوجها بأن تبقى يف البيت حيل هلا أن خترج وال تنفذ وصيته؛ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ا

وعليه  )) ألن هذا شيء يتعلق ا وليس لزوجها مصلحة فيه. عليكم فإن خرجن فال جناح لقوله تعاىل: ((

ال، ال يلزمها؛ ألنه  يتفرع عنها فائدة أخرى: لو أوصى زوجته أن ال تتزوج من بعده فهل يلزمها أن تنفذ وصيته ؟

وهكذا أيضا يؤخذ  ال يلزمها أن تبقى يف البيت ملدة حول فألن ال يلزمها أن تبقى غري متزوجة من باب أوىل .إذا 



ه، بنفس املوصى له فإن احلق له بتنفيذ الوصية وعدم سفمنه قياسا كل من أوصى شخصا بأمر يتعلق به بن

  تنفيذها.

)) خياطب  فال جناح عليكم أن املسئولني عن النساء هم الرجال؛ من قوله: ((يستفاد من هذه اآلية الكرمية: 

  الرجال مع أن السياق للنساء .

فال جناح عليكم  : أن على الرجال اإلمث فيما إذا خرجت املرأة عن املعروف شرعا؛ لقوله تعاىل: ((ويستفاد منه

ويتفرع على  ن ما ليس مبعروف فعلينا اإلمث .)) فدل ذلك على أن لو فعل فيما فعلن في أنفسهن من معروف

طيب هل هذا  . : أن كل مسئول عن شخص إذا متكن من إقامته ومنعه عن املنكر فإنه يأمثأخرى فائدةا هذ

)) ؟ يعين مثال أنا ويل على ولدي وفعل أمر منكرا وباستطاعيت  وال تزر وازرة وزر أخرى يعارض قوله تعاىل: ((

)) ؟ ال، ألين مادمت  وال تزر وازرة وزر أخرى مث؟ نعم آمث أفال يعارض هذا قوله تعاىل: ((أن أمنعه منه؛ فهل آ

   مسئوال فإنين إذا فرطت يف مسئولييت كنت وازرا، ووزري على نفسي .

ومن فوائد اآلية الكرمية : أنه ال جيوز للمرأة أن خترج عن املعروف يف مجيع أحواهلا؛ واملعروف هو ما أقره الشرع 

والعرف مجيعا؛ فلو خرجت يف لباسها أو مشيتها أو صوا عن املعروف شرعا فهي آمثة وال حيل هلا أن خترج؛ 

   وعلينا إذا خرجت، أو حالة اخلروج علينا أن نردعها .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: العزيز واحلكيم؛ وإثبات ما تضمناه من الصفات سواء   

  .أو التضمن ةان ذلك عن طريق اللزوم أو املطابقك

وقد مر علينا قاعدة مهمة يف ذلك وهي: أن كل اسم من أمساء اهللا فهو متضمن لصفة وال عكس؛ فليس كل  

من معانيها خبالف أمساء  وأمساء رسوله وأمساء كالمه كلها أمساء مشتقة صفة متضمنة السم؛ وذلك ألن أمساء اهللا

ر عباد اهللا؛ كفعبد اهللا وهو عبد للشيطان من أرجال با ليست مشتقة من معانيها؛ قد نسمي اإلنسان مثال فإ

وقد نسمي هذا الرجل حممدا وهو مذمم ليس فيه خصلة محيدة؛ لكن أمساء اهللا ورسوله والقرآن كلها أمساء ذات 

صفتان أو أكثر كما مر  حتمل معانيها؛ وحينئذ نقول: كل اسم فهو متضمن للصفة؛ وقد تكون صفة واحدة أو

  علينا .

        )) وقال عزيز ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العزة واحلكمة على سبيل اإلطالق؛ ألن اهللا أطلق قال: (( 

   )) ؛ فيكون عزيزا يف كل حال وحكيما كذلك يف كل حال. حكيم ((

وللمطلقات  (( )) بالمعروف حقا على المتقينوللمطلقات متاع  : ((درس اليوم أعزوجل مبتد مث قال اهللا 

متاع  مؤخر وهو قوله: (( أ))؛ واملبتد للمطلقات وخرب؛ فاخلرب مقدم (( أ)) اجلملة هنا مكونة من مبتد متاع



))  حقا ؛ وقوله: ((أبتداء بالنكرة إذا تأخر املبتد)) ومن مث ساغ االبتداء به وهو نكرة؛ ألنه جيوز اال بالمعروف

  مصدر حقا هذه 


